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אבא ,אני כ"כ שמח שסוף סוף הוצאת סרט כזה.
אנשים פשוט רדומים ,שומעים את החדשות ,לוקחים מזה מה שמעניין אותם.
איך שלא יהיה ,החדשות לא חדשות ממש ,רק מה שהרשעים רוצים שנדע או שלא נדע.
וזה עובר ,החיים עוברים בלי להרגיש.
אפילו שישנם אסונות-טבע או משהו כזה ,אף אחד לא עושה  ,2+2הם לא מבינים.
אם זה קורה במקום רחוק ,או אפילו אם זה קורה להם  -גם זה עובר בשקט.
אנשים מתים ,נהרגים ,יש אסונות – וגם האוכלוסיה שסובלת מזה ,פשוט ממשיכים.
זה לא מקבל הרבה פרסומת וכו' וכו'.
ועכשיו אבא ,הוצאת משהו שמראה ברור ,ברור מאד ,אפילו שזה מראה רק קצת ממה שקורה בעולם-הזה,
רק טיפה ממה שקורה בעולם-הזה ,ואני מקוה שזה יפתח את העינים של האנשים – ושיבינו שהעולם הזה במצב קשה.
ה' מביא את הכוכב ניבירו ואנחנו כבר מרגישים את התוצאות של האסונות-טבע הענקיים וכל פעם זה ניהיה יותר ענק
ויותר ענק ,מאות אלפי אנשים נהרגים.
מטוסים פתאום מתפוצצים באויר ,או פשוט נעלמים בתוך המים בגלל ההשפעות של כוכב השביט ומוכרים לנו לוקשים.
כל מיני דברים קורים.
הקוטב הצפוני והדרומי נמסים ולא שמים לב לזה ,זה לא מעניין אותם,
הם לא שמים לב שחופי הים בארה"ב נכנסים פנימה יותר ויותר לתוך היבשת.
הם לא רוצים לדעת ,אה ,זה רק דברים קטנים.
כמה רעידות אדמה ,כמה הרי געש יש היום ,מי פעם שמע על זה?
וזה הכל ניבירו ,הכוכב ניבירו מושך ומושך את כדור הארץ ,מחמם אותו מבפנים וגורם לאסונות.
וגם מטאורים ואסטרואידים באים יום אחרי יום בכמויות אדירות שאף-פעם לא היה כזה דבר בהיסטוריה שלנו.
)אגב ,ממך תוך כדי הכנת המסר אני מקבל עדכון כי סוכנות החלל האירופית פרסמה על אסטרואיד המכונה בקוד ,2006QV89
אשר עלול לפגוע בכדור-הארץ ב 9-בספטמבר בשעה  07:03בבוקר ,הוא נמצא כעת במרחק של כשבעה מיליון קילומטרים מאיתנו(.
ואנחנו ישנים ,ישנים .צריכים להתעורר.
הסרט לא רק מספר על כל זה ,הוא גם מביא אותנו קרוב לאמת – קרוב לקב"ה,
למה הקב"ה עושה את זה ,מה ה' רוצה מאיתנו – זה הדבר הכי חשוב.
לכן אבא ,ב"ה שאתה שליח טוב לעם-ישראל.
סוף המסר.
מקומות החלוקה של הדיסק
כמה הערות לפני פירוט מקומות החלוקה -
א .הדיסק כבר נשלח בדואר לכל אלה שבקשו בטלפון.
ב .מי שמחובר לרשת ,יכול לחפש ביוטיוב לפי שם "מגלות לגאולה ,"180
בגלל בעיות טכניות הסרט מחולק שם לשבעה חלקים.
ג .אם קשה לכם להגיע לאחד ממקומות החלוקה ,ניתן לקבל את הדיסק בדואר .פרטים בטל0527-111-333 .
ד .לזיכוי הרבים ,אם יש לכם את הדיסק ואינכם עושים בו שימוש יותר ,נא להעבירו לאחרים.
להלן מקומות החלוקה – )ירושלים תחילה ואחרי-כן רשימת הערים לפי א-ב(.
ירושלים ,חנות "ספרי מאה שערים" ,רח' מאה-שערים 15
ירושלים ,שכ' רמות ,איטליז "מזרחי" ,אצ"ג 2
אופקים ,טל) 0527-125-516 .בשעות הערב(
אשקלון ,טל) 0544-541-176 .רק נשים(
בני-ברק  -חנות ספרייתי ,האחים גיטלר ,שלמה-המלך  2פינת עזרא 10:00-20:00 11
חולון  -טל) 0545-752-677 .רק לנשים(
חיפה  -ב"כ היכל חנינה ,דרך צרפת  ,79רמת-שאול ,בשעות 18:30-20:00
טבריה -טל0504-184-040 .
מודיעין עילית – פרטים במהלך השבוע הקרוב.
נתיבות  -נחלת שלמה 0527-146-509 11/4
ערד  -טל0527-120-948 .
רמת גן  -טל) 0548-562-534.רק לנשים(

כמה הערות לגבי הסרט
לכל מי שיש ספקות לגבי כוכב השביט המתקרב -
אחרי שיראה את הסרט – לא יהיה לו ספק כלל.
בין התגובות שהתקבלו על כה:
"סרט מדהים"" ,לא ישנתי כל הלילה"" ,משהו משהו"" ,עוד לא נרגעתי" וכו'.
הסרט עוסק בכוכב השביט המתקרב ממספר כיוונים:
 .1תאוריו של השביט והשפעותיו בתנ"ך ,בגמרא ובחז"ל.
 .2אסונות הטבע אשר הולכים ומתחזקים ככל שהכוכב מתקרב.
 .3צילומים של הכוכב.
 .4מה עשה שלטון הרשע כדי להינצל מן הכוכב  -לאורך כל ההיסטוריה עד היום במקומות שונים בעולם.
הסרט מציג עשרות מקלטים וארמונות ענק )חלקם התגלו רק לאחרונה( כאשר למדענים ולארכיאולוגים אין כל
הסבר למטרת בנייתם.
 .5ענייני תשובה וקדושה.
הסרט מכיל כ 40-פרקים הקשורים ומשולבים זה בזה ,וכולם יחד מוכיחים שאנחנו לקראת הגאולה.
בעניין אסונות הטבע ,ראינו לנכון להוסיף הסבר -
כיצד כוכב השביט גורם לכל אסונות הטבע השונים זה מזה ולכאורה אין כל קשר ביניהם.
* כדור הארץ מתחמם
גלי חום של  50מעלות במקומות שונים בעולם.
האדמה מתייבשת ,הרטיבות והלחות המחברים את חלקיקי האדמה מתאדים ונפערים אלפי בולענים ברחבי העולם.
החום מגדיל את נפח הלבה בתוך כדור הארץ והתפשטותו גורמת -
להתפרצויות הרי-געש.
לרעידות אדמה.
לגלי צונאמי  -כאשר רעידת האדמה מתרחשת בקרקעית האוקינוס.
מותם של מליוני דגים עקב הלבה המתפרצת מקרקעית הים בטפמ' של מעל אלף מעלות.
הקוטב נמס עקב התפרצויות הרי-געש מתחת לקוטב.
מי האוקינוסים מתחממים  <-יותר מי-ים מתאדים ,יותר עננים וכמויות עצומות של גשם
< שטפונות ,הצפות ,סופות ברד ,הוריקנים ,סופות ברקים וכו'.האויר החם עולה מעלה בכמויות כפולות מבעבר,
אל הואקום שנוצר מגיע במהירות אויר קר מהקוטב בטמפ' מתחת ל  -50 -מעלות
< סופות קור ושלגים  <-שלגים בקיץ.< הקרה המגיעה למקומות של בעלי חיים ללא הגנה וגורמת למותם.* בדרך כלל התהליך הוא איטי והדרגתי ,הרוחות הקרות מהקוטב מתחממות בהדרגה ויוצרים מזג-אויר ממוזג,
אך כאשר התהליך הוא מהיר מאד  -מגיעים רוחות בטמפ' מתחת ל.0-
שינוי אקלים קיצוניים גורמים להתקפות של להקות ארבה.
כוכב השביט שה' שולח  -הוא כוכב יעקב  -הוא הכוכב שלנו ,אנחנו לא צריכים לפחד מכל האסונות שיבואו -
נהפוך הוא  -ה' ישמור עלינו ואנחנו צריכים לשמוח כי הוא מבשר על הגאולה המתקרבת,
הגאולה שאנחנו מחכים לה כבר אלפי שנה.

